
Ska vi tala svenska?  

 

 

Projektet Svebinar ökade studenternas mod och 

färdigheter att tala svenska 

 

 

Många av mina studenter tycker att det är svårt att 

tala svenska. Det är inte alltid ens fråga om bristande 

språkkunskaper utan flera studenter saknar modet att 

öppna sin mun på svenska. I klassrummet övar vi 

muntliga färdigheter med studiekompisar som är 

bekanta men det är en helt annan sak att tala 

svenska med studenter från olika länder och via 

nätet. Dessa kunskaper (att tala svenska och online-

inlärning) fick mina studenter öva i projektet Svebinar 

som slutar nu i slutet av februari. Eftersom man 

ganska sällan hör svenska talas i Uleåborg tackade 

jag med glädje ja till detta Nordplus nordiska språk projekt hösten 2017. Vi var fyra 

högkolor som deltog: Satakunda yrkeshögskola (koordinator), Uleåborgs yrkeshögskola, 

Högskolan Dalarna och Lettlands Kulturakademi. 

Vad fick jag som lärare och vad fick mina studenter av detta nästan treåriga samarbete? 

För det första kommer jag att tänka på nya vänner och idéer, trevliga möten och 

upplevelser. Under projektet skapade vi 10 kortfilmer till läromaterial. Dessa filmer hittar du 

på svebinar.samk.fi. Vi ordnade 10 webinarier och 10 språkkaféer och då fick våra 

studenter tala om många olika teman (allt från hobbyer till företagsekonomi och 

miljöfrågor) på svenska. Syftet var att få en student från varje högskola i en 

diskussionsgrupp. Studenterna tyckte om möjligheten att få tala svenska med studenter 

från andra länder och det bästa enligt studenternas åsikt var känslan av att förstå och bli 

förstådd på svenska! Vi använde metoden flipped learning i våra webinarier då 

studenterna hade förberett sig i diskussionen i förväg. Studenternas språkkunskaper 

varierade mellan individer och högskolor. Studenterna från Lettland hade läst svenska i 

bara 2-4 år, men de talade flytande och därför fick de ofta fungera som diskussionsledare. 



Studenterna från Högskolan Dalarna hade svenska som andraspråk och de finländska 

studenterna bestod av yrkeshögskolestudenter inom många branscher. Mina 

tradenomstudenter på Oamk var ofta lite nervösa inom webinarier och språkkaféer men  

efteråt var deras feedback nästan enbart positivt: 

 

”Lärorikt var det att man lärde att känna olika människor i Svebinar.” 

“Jag tror att jag fick lite mera mod att tala svenska för jag noterade att det 

spelar ingen roll om nånting går fel eller man använder felaktiga ord eller nåt 

sånt...” 

“Jag är lycklig att jag fick möjligheten att vara med!” 

"Jag hade en livlig diskussion med en 24-årig kulturstudent från Lettland. Vi 

pratade om våra studier, arbetserfarenheter, framtidsplaner och jultraditioner. 

Jag blev förvånad över att hon kunde tala utmärkt svenska! Hon förklarade att 

hon har lärt sig svenska genom språkstudier och jobbet på ett svenskt företag. 

Vi båda tänkte att det är viktigt att ha goda språkkunskaper. Allt i allt tyckte jag 

att språkkaféet var en bra möjlighet att träna svenska och få nya vänner." 

 

Under projektet besökte vi alla deltagande högskolor. I några av besöken deltog bara 

lärare men på andra besök tog vi även studenter med oss. Jag tänker speciellt varmt på 

resan till det höstliga Riga där studenterna guidade oss och sjöng lettiska sånger. I det 

mysiga Falun besökte vi Falugruvan och den idylliska Carl Larsson gården. I November 

fick vi våra samarbetspartner på besök till Uleåborg där vi hade det avslutatande mötet för 

projektet. Våra studenter lärde våra gäster finska folkdanser och tillsammans firade vi 

traditionell finsk julfest med kålrotslåda och bastu med balja och även den riktiga 

flerspråkiga Jultomten kom med julklappar till alla. Fina minnen. 

 

 

"Jag tycker att bastukvällen var kul. Jag pratade med vänliga och trevliga 

studenter och klättrade mycket. Vi hade maträtt i klättringscentralet och vi såg 

jultomten också. Jag älskar att bada bastu så det var jättetrevligt att vara där. 

Det var också flicker från Lettland som talade väldigt bra svenska. De sjöng 

också bra!" 

 



“Det var intressant och mysigt att träffa nya människor och lära om deras 

yrkeshögskolor och liv. Bäst i Svebinar var att göra mycket nya saker med alla 

som deltar i Svebinar, vi hade gemensamma föreläsningar, middagar och 

många kul aktiviteter!” 

 

 

Som svensklärare vill jag ge mina studenter en möjlighet att få använda språket i praktiken 

och detta var en stor orsak till det att jag med glädje var med i projektet Svebinar. I 

Svebinar koncentrerade vi oss i att utveckla studenternas muntliga kunskaper i äkta 

situationer via nätet och genom besök. Allt som allt kan jag konstatera att det fanns 

mycket jobb i projektet men allt arbete var mödan värt. Det var underbart att kunna 

möjliggöra dessa online-lektioner och besök till mina studenter. Svebinar var ett lyckat 

projekt enligt min åsikt och jag hoppas att vi kan fortsätta detta gränsöverskridande 

samarbete i någon form I framtiden. 

 

Med vänlig hälsning Ida 

Ida Valtonen, lektor i svenska på Uleåborgs yrkeshögskola 

 

 

 

 

 

 



 


